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133/2002 Z.z. Zákon o SAV § 3
Prvá časť: Základné ustanovenia

3) Akadémia na účely reprezentácie svojej činnosti, propagácie 
rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov môže zriadiť 
učenú spoločnosť akadémie ako čestný orgán akadémie, ktorého 
členmi sa môžu stať významní vedci akadémie, ktorí obohatili vedu 
v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti 
akadémie sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.
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Presentation Notes
UčS SAV bola založená pred šiestimi rokmi – môžeme teda konštatovať, že predškolský vek má za sebou. Preto stojí za úvahu aké sú perspektívy a možnosti ďalšieho vývoja UčS a jej aktivít. Jednou z hlavných úloh je ozrejmenie si identity spoločnosti, ktorá je definovaná zákonom ako čestný orgán akadémie. Samotný zákon neposkytuje definíciu pojmu čestný orgán. Svojim spôsobom je to výhoda – môžeme improvizovať s cieľom spraviť UčS čo najzaujímavejšiu. Činnosť UčS vymedzuje Štatút spoločnosti schválený Snemom SAV. 



Šesť misií UčS SAV
(zo štatútu UčS SAV)

Čl. II
Poslanie učenej spoločnosti

Učená spoločnosť  najmä:
a) podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov,
b) zúčastňuje sa na reprezentácii akadémie doma a v zahraničí,
c) sleduje etické otázky výskumu a aplikácie jeho výsledkov v praxi,
d) spolupracuje s učenými spoločnosťami doma a v zahraničí,
e) vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy 

a techniky,
f) iniciatívne sa vyjadruje k smerovaniu výskumu v akadémii 

a v Slovenskej republike.
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Presentation Notes
Zo štatútu vyberám – doteraz sa spoločnosť sústredila na istý typ aktivít – predovšetkým vynikajúce prednášky. Otázkou je či to stačí? Štatút vyzýva k širšiemu spektru aktivít. Myslím, že sa smelo môžeme pustiť do aktívnejšej činnosti. Jedným z problémov je, že ani mnohí pracovníci SAV netušia, že UčS existuje – tobôž ľudia mimo.



Postavenie  UčS SAV
• Malo by byť našou ambíciou aby UčS SAV bola nielen čestným 

orgánom SAV, ale aby získala autoritu ustanovizne združujúcej 
najlepších vedcov Slovenska (vzor, e.g. Royal Society, NAS, 
Austrian Academy of Sciences, etc.).

• Takúto autoritu nám nikto nedá – musíme si ju vybudovať sami 
prostredníctvom našich aktivít. 

• Je to úloha pre všetkých členov UčS. Je to úloha na mnohé roky 
(skôr desaťročia). Je to ambiciózny cieľ, ktorý bude vyžadovať 
veľa úsilia, ale istotne má zmysel. Je to úloha, ktorá prekračuje 
samotné hranice SAV ako inštitúcie. Je to istým spôsobom 
historická misia, na ktorej môžeme všetci participovať.



Tri okruhy aktivít 

• UčS SAV per se – ako čestný orgán, ako fungujúca vedecká 
spoločnosť

• UčS SAV vo vzťahu k SAV – misia, postavenie, aktivity

• UčS SAV vo vzťahu k celej spoločnosti 



Kde je UčS SAV ?



UčS SAV per se
(Dynamická, proaktívna, viditeľná, efektívna) 

• Dopracovať štatút, eliminovať nejednoznačnosti a  cizelovať 
vzťahy k orgánom SAV (Predsedníctvo, Snem, Vedecká rada)

• Vypracovať rokovací a volebný poriadok
• Ad hoc komisie

• Dobudovať / vybudovať sekretariát  
• Zabezpečiť informovanosť (zápisnice zo zasadnutí Rady, 

rokovaní UčS, etc)
• Rozpočet UčS (z SAV, žiadať o granty – APVV LPP, členské 

príspevky – nie emeritní členovia)
• V súčinnosti s P SAV prehlbovať (začať budovať ) kontakty s 

učenými spoločnosťami v zahraničí. 
• Výročná večera UčS s prominentným hosťom
• Odovzdávanie diplomov ( využitie veľvyslanectiev SR )



Webovská stránka UčS SAV

Na vstupnej strane web stránky SAV nie je žiaden link na UčS
SAV, táto tam ani nie je spomenutá

http://www.us.sav.sk/index.php?lang=SK

• Základné dokumenty
• Zápisnice zo zasadnutí Rady a stretnutí UčS SAV
• Dokumenty, o ktorých sa diskutuje
• Plán stretnutí Rady a UčS (rok vopred)  
• Odborné životopisy členov UčS SAV
• Filmové záznamy z prednášok
• Zaujímavé linky

http://www.us.sav.sk/index.php?lang=SK


UčS v kontexte SAV 
(Celej akademickej obce na Slovensku)

• Dodefinovať miesto v trojuholníku P SAV, VR, Snem - byť 
súčinný / nápomocný pri aktivitách, pozývať 
predstaviteľov na zasadnutia UčS SAV

• Byť katalyzátorom / iniciátorom odborných / vedeckých 
diskusií 

• Etika vo vede (etické správanie sa vedcov, etika 
vedeckého výskumu)

• Diskusia o kvalite vedeckého výskumu (čo je to kvalitný 
výskum )

• Proaktívne komentovať koncepčné materiály týkajúce sa 
vedy v SAV, participovať na diskusii o vednej politiky SAV

• Vedecká výchova (model optimálneho doktorandského 
štúdia) – pravidelné stretnutia UčS a doktorandov.



UčS - celospoločenská dimenzia 
• Participácia na príprave vízie rozvoja vedy v SK
• SAV & univerzity
• Vzťah k Slovenskej akademickej spoločnosti
• TASR – majú záujem o profesionálne stanoviská názory
• Kontakt s novinármi, sprostredkovanie kontaktov na 

zaujímavých vedcov, propagácia vedy
• Tlačové besedy v súčinnosti s P SAV
• Popularizačná činnosť, CVTI - SR
• Vytvoriť tradíciu – komentovať výsledky, za ktoré sú v 

danom roku udeľované Nobelove ceny. Byť kontaktným 
bodom pre novinárov čo sa týka vedy.

• Expertná činnosť  - sprostredkovanie kontaktov
• Súčinnosť pri organizovaní súťaží (olympiády, Vedec roka, 

Hlava roka)



KONIEC (?)
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Presentation Notes
V tomto krátkom vystúpení som prezentoval iba pár myšlienok, ktoré by mohli naštartovať diskusiu o tom, ako ďalej s UčS. Je to spoločnosť všetkých jej členov a preto je dôležitá širšia diskusia, nové podnety a nápady. Ja osobne Vám viem ponúknuť iba model, ktorý od nás bude vyžadovať viac práce a nasadenia. Dokonca by ste mali platiť aj členský príspevok.  Takže nič moc. Na druhej strane – máme šancu podieľať sa na historickej misii – budovaní kvalitnej, stabilnej, rešpektovanej Učenej spoločnosti, ktorá bude súčasťou kultúrneho bohatstva našej krajiny 
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